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Вирощування зернових культур є економічною основою сільського 

господарства держави. Вони займають основну частку орних земель і 

потреба в зерні постійно зростає. Нарощувати виробництво зерна на даний 

час можливо лише за умов застосування сучасних технологій вирощування, 

розроблених з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов, рівня культури 

землеробства, попередників і сортів різного напряму використання, які 

вирізняються високою резистентністю до несприятливих умов зимівлі та 

посушливих умов весняно-літного періоду, які здатні забезпечувати сталі 

урожаї високоякісного зерна. 

Актуальність теми і отриманих результатів. В сучасних умовах 

сільськогосподарського виробництва на перший план виходить отримання 

високих та сталих урожаїв зерна з мінімальними витратами. Формуванню 

високої продуктивності рослин перешкоджають такі чинники як невисокий 

рівень родючості ґрунтів та негативні гідротермічні умови року. 

У зв'язку з цим дисертаційна робота Гирки Анатолія Дмитровича 

присвячена науковому обґрунтуванню, розробці наукових основ оптимізації 

різних агротехнічних чинників для створення найкращих умов вирощування 

сучасних сортів озимих і ярих зернових культур різного напряму 

використання. 

Теоретична і практична цінність проведених досліджень. Вивчення 

автором закономірностей росту та розвитку рослин, формування структури 

агроценозу, стійкості, врожайності та якості зерна сучасних сортів озимих і 

ярих форм пшениці, ячменю та вівса залежно від основних технологічних 

заходів мають теоретичну цінність. 



На підставі експериментальних даних розроблені і впроваджені у 

виробництво технології, що дозволяють в умовах північного Степу 

максимально повно реалізувати генетичний потенціал сортів, збільшити 

урожайність і поліпшити якість зерна, здійснити добір найадаптованіших 

сортів для вирощування за різних технологій. 

Наукова новизна. Наукова новизна полягає в тому, що встановлено 

взаємозв'язок між елементами технології та адаптаційними властивостями 

окремих сортів щодо формування стабільно високої продуктивності. Автором 

вперше для умов північного Степу обґрунтовано агробіологічні основи 

формування продуктивності озимих і ярих форм зернових культур, залежно 

від різних технологічних заходів, що забезпечують сталу високу врожайність 

та якість зерна. Також встановлені критерії добору сучасних сортів зернових 

культур, особливості реакції цих сортів до комплексу заходів основного й 

допосівного обробітку ґрунту, системи добрив, норми висіву, строків сівби. 

Все це сприяє поглибленню теоретичних знань з біологічних та 

технологічних процесів. 

Обґрунтованість та достовірні представленого матеріалу базуються 

на експериментальних даних польових досліджень, які, як видно з дисертації, 

виконані на високому науково-методичному рівні. Автор використав 

статистичний аналіз експериментального матеріалу, виявив існуючі 

об'єктивні закономірності, дав обґрунтовані висновки. Також, виконані 

розрахунки економічної та біоенергетичної ефективності впроваджених 

технологічних заходів, проведені виробничі перевірки. Тому достовірність 

результатів досліджень і наукових положень не викликає сумнівів.  

Практична цінність роботи. Дисертаційна робота Гирки Анатолія 

Дмитровича представляє собою закінчену наукову працю. Вона вносить 

вагомий вклад в теорію і практику рослинництва. Розроблені дисертантом 

технології та вдосконалені окремі заходи впроваджені в господарствах 

північного Степу на площі 10.000 га, щорічно забезпечуючи економічний 

ефект на рівні 8,8-10,4 млн. грн. На основі проведених досліджень 
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підготовлено та видано науково-обгрунтовані методичні рекомендації та 

практичні поради із технології вирощування озимих і ярих зернових культур.  

Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих 

працях. Основні результати досліджень дисертант опублікував у 49 наукових 

працях, з них одна монографія, одна книга, у фахових журналах - 33 статті, у 

закордонних наукових журналах - 6. В цих роботах викладена основна 

частина результатів досліджень автора. Виходячи також з переліку та назв 

конференцій можна сказати, що матеріал дисертації достатньо апробований. 

Дисертаційна робота представлена рукописом. Структура роботи 

логічна, послідовна. Загальний обсяг дисертаційної роботи складає 353 

сторінок. Вона складається з вступу, 8 розділів, висновків, рекомендацій 

виробництва та включає 72 таблиці, 49 рисунків, 19 додатків. Список 

використаної літератури включає 474 найменування, з них 137 латиницею.  

Автореферат дисертації в цілому відбиває зміст дисертації, її положень.  

В розділі 1 „Стан проблеми та наукове обґрунтування агробіологічних 

основ формування продуктивності озимих і ярих зернових культур (огляд 

літературних джерел)" наведено огляд як вітчизняної, так і зарубіжної 

літератури, подано її аналіз, визначені і обґрунтовані основні напрями 

наукових досліджень. 

В розділі 2 „Умови та методика досліджень" представлено широкий 

спектр методик, що були використані для всебічного аналізу і вирішення 

поставлених на вивчення проблем. Подано схеми польових дослідів, аналіз 

гідротермічних умов за роки проведення досліджень. 

В Розділі 3 „Вплив агрометеорологічних умов на формування 

продуктивності зернових культур та заходи стабілізації виробництва 

зерна в північному Степу" узагальнені і піддані аналізу дані з урожайності 

зернових культур в північному Степу. При розгляді трьох областей 

північного Степу встановлено, що найсприятливіші погодно-кліматичні 

умови для вирощування зернових складаються в Кіровоградській області, 
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менш сприятливі в Донецькій, а Дніпропетровська область 

характеризується надмірними температурами повітря і недостатньою 

кількістю опадів. Відмічається, що для озимих культур визначальними у 

формуванні продуктивності є гідротермічні умови жовтня - березня, а 

також червня - липня. Для ярих культур найвразливішими є умови квітня - 

червня. 

Розділ 4 „Біологічні й агротехнічні основи підвищення 

врожайності пшениці озимої та яро'ґ'. В розділі подано результати 

екологічних випробувань 51 сорту пшениці озимої. Урожайні дані сортів 

піддано аналізу, встановлені мінімальні та максимальні варіювання, які 

пов'язані з комплексом стійкості рослин до несприятливих чинників. 

Встановлені також основні технологічні чинники які оказували найбільший 

вплив на формування урожайності через покращення комплексу 

біометричних показників рослин. 

Розділ 5 „Наукове обґрунтування та розробка технологічних 

прийомів вирощування ячменю озимого та ярого". Обговорюється та 

аналізується в даному розділі урожайність ячменю ярого та озимого. 

Встановлені залежності продуктивності рослин від технологічних та 

гідротермічних чинників, їх зв'язок з елементами структури урожаю.  

Розділ 6 „Наукові основи оптимізації умов вирощування вівса". 

Встановлені закономірності росту, розвитку, формування продуктивності 

та якості зерна нових та перспективних сортів вівса залежно від основних 

елементів технології, фіто санітарного стану посівів. 

Розділ 7 „Принципи оптимізації технологій вирощування ярих 

зернових культур і теоретичне обґрунтування напрямів 

ресурсозбереження". Детально проаналізовано вплив амічної селітри, 

безводного аміаку, біогумусу та інших чинників на водоспоживання, ріст та 

розвиток, продуктивність, якість зерна, розвиток хвороб, надходження 

сонячної інсоляції залежно від архітектоніки посівів. На підставі 

детального аналізу отриманих даних розроблені принципи оптимізації 

енергозберігаючих технологій вирощування зернових культур. 
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Розділ 8 „Економічна та біоенергетична ефективність 

вирощування озимих та ярих зернових культур" присвячений аналізу 

економічної та біоенергетичної ефективності елементів технології 

вирощування озимих та ярих зернових культур. Доведена економічна та 

енергетична доцільності використання найбільш резистентних до 

несприятливих чинників сортів зернових культур. 

Автореферат дисертації в цілому відбиває зміст дисертації, її положень.  

Дисертаційна робота залишає позитивне враження, хоча і виникли деякі 

зауваження. 

Зауваження та побажання щодо змісту дисертації та н оформлення.  

1. В дисертаційній роботі зустрічаються як граматичні помилки: - 

сторінка 22 „перепосівний", звичайно треба «передпосівний; сторінка 21 - 

«всебічного розгалуження», треба «бічного розгалуження». Також 

зустрічаються, на наш погляд, невдалі вирази. Так, автор дуже часто 

користується словосполученням «технологічні системи» - сторінки 8, 9, 10 та 

інші. Всім добре відомі системи удобрення, системи одробітку ґрунту, 

системи захисту рослин та інші. Також зрозуміло що таке технологія, яка 

може включати в себе різні системи, а що таке «технологічні системи» - не 

зрозуміло. 

2. Автор визначав освітленість посівів і за даними таблиць в дисертації 

4.2 і авторефераті 1 вона мала показники від 7,7 люкс до 13,6 люкс.  Це 

занадто мало. В полі світловий потік вимірюється в тисячах люкс. Слід 

зауважити також, що як і інші одиниці виміру, люкс має скорочення - лк. 

3. Деякі таблиці, наприклад таблиця 1 автореферату, не 

супроводжуються посиланням на фазу розвитку рослин чи дату при якій 

відбиралися рослини чи проводилися певні заміри. Цього не видно а ні з 

назви таблиці, а ні з тексту. 

4. Вимагає пояснення той факт, що при підживленні N30 вівса 

голозерного максимальна урожайність формується після кукурудзи, а при  
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всіх інших варіантах застосування добрив кращим попередником є озима 

пшениця (таблиця 5 автореферату і таблиця 6.6 дисертації). 

5. Вважаємо, що підрозділ 8.1 дисертаційної роботи «Сутність 

економічного та енергетичного аналізу» зайвий. Всі кого може зацікавити 

дана робота, хто її буде читати добре знають в чому сутність даних аналізів.  

6. Не зрозуміло також чому при аналізі виробництва зерна в 

північному Степу автор описує виробництво лише в трьох областях: 

Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій? 

Зазначені недоліки не знижують високої загальної оцінки 

дисертаційної роботи Гирки Анатолія Дмитровича . Робота оформлена 

відповідно до вимог Департаменту акредитації кадрів МОН України, 

висновки обґрунтовані та аргументовані. 

Загальний висновок. Дисертаційна робота «Агроекологічні основи 

формування продуктивності озимих та ярих зернових культур в північному 

Степу України» являє собою закінчену наукову працю, що виконана на 

актуальну тему і вирішує важливу наукову проблему шляхом теоретичного 

обґрунтування і узагальнення власних результатів. Робота виконана на 

високому методичному рівні і вносить значний вклад в теорію досліджуваної 

проблеми і має важливе народногосподарське значення. 

В опублікованих наукових працях широко висвітлені основні 

положення дисертаційної роботи, її висновки та пропозиції виробництву. 

Здобувач має високий рівень теоретичної підготовки, що дозволяє йому 

правильно трактувати отримані результати досліджень і на цій основі 

розробити технології для практичного використання. 

Автореферат в цілому відповідає структурі та змісту дисертаційної 

роботи. 

Дисертація за актуальністю, обґрунтованістю положень та висновків, 

значимістю для виробництва, а також за формою написання, відповідає 

вимогам Департаменту акредитації кадрів МОН України, які ставляться до 

докторських дисертацій, а її автор - Гирка Анатолій Дмитрович заслуговує 
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